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RESUMO 
 
Trata-se de um ensaio teórico-reflexivo, com o objetivo de 
analisar as transformações no mundo do trabalho no seio da 
sociedade capitalista e suas repercussões na origem e 
reprodução do fenômeno da população em situação de rua. O 
trabalho na sociedade moderna adquiriu status de excelência, 
elevado a um posto de organizador da vida social. Todavia, as 
mudanças no mundo do trabalho, que reverberaram por meio 
da precarização e do desemprego, colocaram em risco seu 
papel integrador e protetor, produzindo um fenômeno que se 
tornou comum nas cidades: a população em situação de rua. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Capitalismo. Reestruturação 
Produtiva. População em Situação de Rua.  
 
ABSTRACT  
 
This is a theoretical-reflective essay, in order to analyze the 
changes in the world of work within the capitalist society and its 
impact on origin and reproduction of population phenomenon in 
the streets. The work in modern society acquired status of 
excellence, elevated to a position of organizer of social life. 
However, changes in the working world, which reverberated 
through the precariousness and unemployment, has 
jeopardized their role of integrating and protective, producing a 
phenomenon that has become common in the cities: the people 
in the streets. 
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1 A CENTRALIDADE DO TRABALHO NO MUNDO BURGUÊS  

 

Este estudo trata-se de um ensaio teórico reflexivo, com o objetivo de analisar as 

transformações no mundo do trabalho no seio da sociedade capitalista, bem como as suas 

repercussões na origem e reprodução do fenômeno da população em situação de rua.  

Ao se eleger como público de estudo a população em situação de rua, algumas 

ressalvas se fazem necessárias, a fim de não trazer uma visão reducionista do estudo do 

fenômeno, pois se trata de um fenômeno de ordem multidimensional. Ou seja, são das mais 

diversas ordens os atravessadores que compõem e alimentam a questão, desde fatores 

como as mutações no mundo do capital, expressa neste estudo por meio do trabalho, até 

questões como a precariedade habitacional, a rede sóciofamiliar, o uso abusivo de álcool e 

outras drogas, os fatores de ordem subjetiva, elementos que majoritariamente não se 

apresentam dissociados, pelo contrário, se atravessam e se retroalimentam. 

Elenca-se que para fins deste estudo, o trabalho é eleito enquanto categoria 

analítica central. Assim, será por meio das transformações no setor produtivo, em especial a 

partir da década de 80, período em que se intensificaram tais transformações, o ponto de 

partida para análise das condições histórico-estruturais que possibilitaram o surgimento e a 

reprodução de um fenômeno que se tornou comum no cenário urbano: pessoas vivendo na 

e da rua.  

Feita estas ressalvas, uma discussão inicial necessária para se pensar o mote 

principal deste estudo (transformações no mundo do capital/população em situação de rua) 

é discutir a elevação do trabalho enquanto elemento central e organizador do mundo 

burguês. O trabalho nem sempre foi um elemento organizador e estruturante da vida social. 

Na antiguidade, conforme aponta Arendt (1999), havia uma separação entre trabalho e 

labor, o que etimologicamente no contexto atual apresentam-se como sinônimos: o labor diz 

da vida regida pelos ditames fisiológicos e se estabelece no campo das necessidades; 

enquanto o trabalho corresponde a produção de um mundo artificial, como por exemplo, a 

produção de objetos duráveis. O labor/trabalho na antiguidade era desprezado conforme 

aponta a mesma autora pela existência de outra racionalidade, na qual, a ação, a atividade 

política, própria da condição humana e de uma vida digna era buscada a fim de libertar-se 

do reino das necessidades, condição própria do labor e do trabalho.  

De acordo com a autora, na era moderna essa desvalorização do labor/trabalho 

se esvaece, e o trabalho é elevado a uma posição máxima, sendo fonte de todos os valores. 

Autores como Arendt (1999) e Habermas (1984) discutem a elevação do trabalho da esfera 

privada para esfera pública, em outros termos a promoção do trabalho a interesse púbico.  



 

 

                  

Essa promoção do trabalho segundo Polanyi (1980) em sua célebre obra “A 

Grande Transformação: As Origens da Nossa Época” deve-se a ascensão do mercado 

como um organizador da vida econômica no século XIX.  O mercado sempre existiu, mas de 

acordo com o autor foi no século XIX que ele se consolidou como um organizador da 

sociedade, colocando-se não apenas na vida econômica, mas interpondo-se nas relações 

sociais. Assim, ao passo que a sociedade transformava-se com a efervescência da 

revolução industrial, do ideal liberal e do progresso era vigente a necessidade de romper 

com a ordem tradicional do sistema feudal e suas relações servis e comunais, e impor uma 

lógica mercantil a fim de consolidar o mercado como elemento estruturante e regulador da 

vida social. 

De acordo com Polanyi (1980), para que tal façanha se realizasse era preciso 

criar as condições. Deste modo, todos os elementos essenciais a indústria deveriam 

transformar-se em mercadoria. É nesse sentido que elementos como o trabalho, a terra e o 

dinheiro adquirem essa posição. O trabalho, por meio do salário vira mercadoria, a venda da 

mão obra era necessária em um contexto de desenvolvimento industrial e necessidade do 

estabelecimento de um mercado de trabalho que ofertasse em grande escala mão de obra 

para alimentar as fabricas e impulsionar o acúmulo de capital.  

Como aponta Arendt (1999), nesta nova conjuntura o homem afasta-se da ação 

política, enquanto espaço de confronto político, tal como formulada na antiguidade, e em 

detrimento dar-se maior importância a aquisição de riquezas e a preocupação com o 

progresso. Funda-se uma sociedade de massas guiada pela atividade laboral, onde o labor, 

atividade por meio da qual os homens reproduzem as condições de sobrevivência é a nova 

base. O homem, por certo, busca apenas assegurar sua subsistência, por meio do consumo 

e venda de sua mão de obra, a qual se torna uma ferramenta para o progresso. É neste 

ponto, que o trabalho adquire outro status, sendo uma mercadoria essencial para o 

processo de acumulação capitalista, um elemento central e organizador da dinâmica social e 

elemento consolidador do ideal liberal e da economia de mercado. 

O trabalho passa a adquirir status de excelência, e se unifica nas teorias 

marxistas e leninistas que dão especial valor a condição laboral do homem e sua produção 

material (ARENDT, 1999). Para Marx e Engels (1998), o trabalho situa-se enquanto um 

elemento diferenciador, ou seja, é a produção material dos meios de existência que 

distingue os homens dos demais animais.  

Segundo Bobbio (2004), o trabalho foi elevado a categoria de direito 

fundamental, pois este autor defende uma conexão entre os as mudanças sociais e os 

direitos dos homens. Deste modo, a partir da entrada da classe operária na sociedade dos 



 

 

                  

países da revolução industrial, o trabalho conectado as mudanças do contexto social, ganha 

novas nuanças e status de direito.  

Nas sociedades modernas, o trabalho é um elemento central, instrumento de 

proteção e inclusão social, promotor de cidadania e construtor de identidades.  O trabalho 

estabelece-se como critério para determinar a legitimidade e existência como cidadão. 

Trabalho e cidadania são categorias que se apresentam associadas no imaginário social 

(ESCOREL, 1999), visto que o primeiro, como apresenta Giddens (2001), é valorizado pela 

identidade social estável que esta atividade proporciona. As relações precarizadas ou a total 

ausência (desemprego) é um fator promotor de fragilidades. Ou como trabalha Castel 

(1998), tal fenômeno traduz certa desfiliação, processo pelo qual o homem já não tem lugar 

na estrutura social. As trajetórias de desfiliação do eixo do trabalho podem ser caminhos 

que conduzem a situação de rua.  

Na história do Brasil, a atividade ocupacional já esteve diretamente vinculada a 

condição de ser cidadão. É o que Santos (1994) denominou de cidadania regulada, por meio 

da qual se desenhou um sistema de proteção por estratificação social, onde só era 

reconhecido como cidadão os que tinham profissão regulamentada por lei. Os demais que 

não estavam nestes critérios eram reconhecidos como pré-cidadãos. Trata-se de um 

sistema desigual e meritocrático e com resquícios até os dias atuais. 

 

2 MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO: RAÍZES DO FENÔMENO   

 

Para que o capitalismo prosperasse, precisava da acumulação do capital, da 

livre negociação, exploração do trabalho, aumento da produtividade. Ou seja, produzir 

riquezas e superar todo e qualquer empecilho a seu desenvolvimento, o que tornava 

necessário ultrapassar os modos de produção anteriores, a exemplo o feudal, que, pelo 

modo como se constituía, operava a divisão da terra dando condições de habitação e 

produção. Com a nova lógica imposta, o trabalhador é expropriado dos meios de produção, 

restando-lhe apenas a sua força de trabalho, o que agrava o quadro de pobreza e 

desigualdade social, perenes frutos social do sistema (BRANCO, 2006).  

A expropriação dos meios de produção operada pelo capitalismo foi a base 

responsável pela origem da produção capitalista (SILVA, 2006). Esta expropriação é bem 

ilustrada na analogia do caracol e sua concha, que intitula o livro de Antunes (2005): Caracol 

e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho. Tal obra, inspirada nas leituras 

de Karl Marx, que entendia a ligação trabalhador/meios de produção no âmbito do insolúvel, 

pode ser pensada a partir da analogia do caracol e sua concha: assim como a concha era a 

proteção do caracol, os meios de produção eram a proteção do trabalhador. O capitalismo 



 

 

                  

operou a separação transformando os meios de produção em capital. É nesse sentido que o 

autor fala, em “recuperar, em bases totalmente novas, a unidade inseparável entre o caracol 

e sua concha, eis o desafio mais candente da sociedade moderna” (ANTUNES, 2005, p. 

21).  

Uma das primeiras expropriações sofridas com o desenvolvimento do 

capitalismo foi a terra. No período feudal, como dito, as terras eram divididas entre os 

camponeses, além de existir terras comunais. Todavia, com o capitalismo, o camponês 

perdeu direito a este bem, e se iniciou uma expropriação violenta e fraudulenta que gerou o 

êxodo rural, inchaço das cidades, além de ampla oferta de mão de obra (SILVA, 2006).  

Segundo Hobsbawn (1982), a cidade era o símbolo do mundo industrial e cresciam em uma 

velocidade avassaladora, pois haviam se tornado elemento atrativo e uma opção diante da 

perda da terra. A indústria nascente e o poderio burguês exerciam pressão na construção e 

planejamento das cidades, que deviam ser formatadas de tal forma que a ameaça dos 

pobres deveria ficar invisível ao mundo burguês. 

De acordo com Hobsbawn (1982), os pobres não eram bem vindos às cidades, 

apesar de ser a massa majoritária que constituía a população. Mas como bem lembra o 

autor, eles “eram um mal necessário” (HOBSBAWN, 1982, p. 220), pois constituíam o que 

Karl Marx denominou de “exército industrial de reserva”, composto massivamente por 

camponeses, ex-artersãos, e por outros habitantes da cidade. Assim, apesar da exploração 

e baixa remuneração com a ampla oferta de mão de obra, os trabalhadores ironicamente 

deviam ser gratos por terem trabalho, já que havia uma grande “massa reserva” que 

esperava por um emprego. 

Como visto, nem todos os que foram se aventurar nas cidades industriais foram 

rapidamente assimilados pelo efervescente mercado industrial. Seja porque o mercado 

industrial não conseguia abarcar esta horda excedente, seja por causa da inadaptação dos 

camponeses a este formato de trabalho. O que ocorreu foi que de toda forma se viam 

obrigados a permanecer na cidade em condições precárias. Este sistema abriu espaço para 

a livre exploração do trabalho em benefício do capital e de uma classe detentora desses 

meios de produção – a burguesia. A exploração contribuiu para criar um excedente de 

miseráveis invisíveis e rechaçados, que se aglomeravam nas periferias da cidade. Eram 

sobras não assimiladas que viravam mendigos, vagabundos e ladrões – personagens 

embrionários da população em situação de rua, que para o Estado e a burguesia eram 

bárbaros perigosos (SILVA, 2006). 

O surgimento da “horda de miseráveis”, do “exército de reserva”, frutos do 

contexto industrial e da exploração dos trabalhadores, compõe o fenômeno do pauperismo. 

Segundo Escorel (1999), o pauperismo é um modo de existência marcado pela dependência 



 

 

                  

e servidão, pois expropriados de sua força de trabalho são supérfluos e desnecessários, 

estando à mercê da caridade e indigência. Nesta condição, situam-se os sujeitos que sequer 

conseguiram ser assimilados pelo sistema, produzindo um quadro de pobreza e degradação 

extrema. É dentro desta massa sobrante, forjada no quadro socioeconômico de surgimento 

e desenvolvimento do capitalismo nas cidades industriais, que encontramos um dos grandes 

problemas sociais do século XIX: o fenômeno do pauperismo, oriundo das contradições 

capital/trabalho, e origem da população em situação de rua (SILVA, 2006).  

Se suas origens já remetem aos enlaces capitalismo/trabalho, a sua atual 

reprodução no cenário citadino ainda tem nesta relação, em especial nas transformações no 

mundo do capital, expresso aqui por meio do trabalho um fator de origem e reprodução. Pois 

se entende a precariedade ocupacional, como um fator promotor de desproteção social e 

viveiro de vulnerabilidade, quadro que pode fomentar a situação de rua. Mas por quais 

transformações o mundo do trabalho tem passado? E quais suas repercussões no 

fenômeno da população em situação de rua? 

Segundo autores como Castel (1998) e Antunes (2002), a década de 70 é 

marcada por uma crise que se prolonga até a década de 80 e traz impactos para o mundo 

do capital, que, em resposta, reestruturou o processo produtivo investindo massivamente 

em tecnologia. Na década de 80 há um grande incremento tecnológico que se alastra ao 

setor fabril, outras apostas foram a flexibilização e o crescimento do toyotismo. O processo 

de reestruturação trouxe mudanças ao mundo do trabalho, pois reduziu drasticamente o 

proletariado fabril e aumentou o desemprego estrutural, seja em função de fatores como a 

recessão, seja pela automação das fábricas. Outro fator foi o desmantelamento do Estado 

Social, que acarretou em perdas ao sistema de proteção social, que passa então a ser uma 

herança de épocas passadas, quando garantias sociais condiziam aos interesses 

capitalísticos, o que deixou a sociedade mais vulnerável aos jogos de interesse do capital.  

Esta conjuntura impactou no mundo do emprego, dentre eles estão: a redução 

do proletariado fabril; aumento do subproletariado fabril e de serviços e do trabalho 

precarizados; incorporação da mão de obra feminina assimilada de forma precária e 

desregulamentada; a exclusão do mercado dos mais jovens e idosos, dilatando a fileira dos 

desempregados e sem perspectivas; inclusão crescente de crianças no mercado, em 

especial nos países de industrialização mediana, como na América Latina; e aumento do 

terceiro setor que, com o desmoronamento do Welfare State e dos direitos sociais nos 

países europeus, acaba tentando suprir as lacunas ocasionadas por um sistema atroz. 

Todavia, com ações incapazes de responder as contradições capital/trabalho (ANTUNES, 

2002, 2005), entre as transformações apontadas, este ensaio se atém à redução do 

proletariado e aumento do subproletariado, dialogando com as ideias de Castel (1998). 



 

 

                  

 Como Antunes (2002, 2005) dizia, a redução do proletariado fabril aumentou o 

desemprego e diminuiu o grupo de trabalhadores estáveis (velhos legados da fase 

taylorista/fordista prestes a esvaecer), contribuindo para o aumento do subproletariado fabril 

e de serviços. Nesta categoria está o trabalho precarizado, terceirizado, parcial, temporário 

e subcontratado – grupos que têm em comum a precarização das condições de trabalho e a 

desproteção social, provocada pelo aniquilamento constante do Welfare State e aumento do 

desemprego estrutural que favoreceu a desregulamentação e aumento da informalidade, em 

especial nos países ricos do norte do globo. Mas alcançou também os países com 

industrialização média, como Brasil, México e Argentina, que passam por um primeiro 

momento de expansão do proletariado industrial, e, posteriormente, sobrevêm um momento 

inverso, a desindustrialização, que expande o trabalho precarizado (parcial, temporário, 

informal, terceirizado) e o índice de desemprego (ANTUNES; ALVES, 2004). 

As ideias de Antunes dialogam com o que Castel (1998) propõe, ao dizer que as 

principais transformações do mundo do capital se expressam por meio do desemprego e da 

precarização, sendo, esta última, o principal elemento das transformações ocorridas, pois 

desnuda a vulnerabilidade social que produz o desemprego e a desfiliação. A precarização 

coloca em risco o contrato por tempo indeterminado – forma mais estável de emprego e 

base da sociedade salarial, que é substituído por contratos de trabalho por tempo 

determinado, parcial, e outras formas de empregos mantidas pelo poder público na luta 

contra o desemprego. As mudanças operadas trouxeram heterogeneidade e 

descontinuidade para o emprego, deixando em risco o emprego homogêneo e estável.  

Ambos os autores tocam no desaparecimento do trabalhador estável, 

assegurado e protegido, e no surgimento da instabilidade e desproteção, caminho que leva 

para o desemprego, para falta de perspectiva e precarização das condições de vida e 

trabalho. Processos que tem na precarização a mola propulsora. É o renascer de uma nova 

questão social, tão grave quanto o pauperismo do século XIX (CASTEL, 1998).  

Segundo o autor, esta nova questão social se liga a três processos: à 

“desestabilização dos estáveis”, os que se encontravam solidamente assimilados, 

assalariados, protegidos e ilesos as vicissitudes e anseios do capital, agora estão 

vulneráveis a ele e sua estabilidade está em apuros; à “instalação na precariedade”, os 

trabalhadores que vivem um quadro de desemprego recorrente, oscilando entre trabalhos 

provisórios e desemprego. São como o autor diz, um “interino permanente”, que tem a 

“precariedade como destino”, que sonha em alcançar uma posição estável que dê 

perspectiva de futuro. Mas tudo o que possuem é o hoje e a instabilidade, construindo 

estratégias para sobreviver no presente – processo similar ao que ocorre com a população 

de rua, pois como discorre D’ Incaio (1995), que a população em situação de rua só detém o 



 

 

                  

hoje, o agora, e precisam lutar diariamente pela sobrevivência o que bloqueia a perspectiva 

de futuro. A este novo quadro Castel (1998) indaga se isto não se trataria de um 

neopauperismo? 

E por último, a “um deficit de lugares”, mais atual e inquietante. É compreendido 

como a perda de lugares na estrutura social, perda da utilidade e reconhecimento social e 

surgimento de uma categoria que se imaginava ter esvaecido – os que já não têm mais 

lugar e espaço no processo produtivo, como os vagabundos das cidades pré-industriais 

(origens da população de rua). Ressurge então os “inúteis” para o mundo, os 

supranumerários, não pertencentes à ordem social, desqualificados civil e politicamente. E 

diferente da sociedade industrial, em que os pobres miseráveis subordinados aos 

desmandos eram explorados e úteis. Os supranumerários sequer são explorados, foram 

descartados, pois são dispensáveis ao funcionamento social, são inimpregáveis e 

impossíveis de serem integrados, se despertam a atenção não é porque foram vistos, 

escutados, e sim porque são incômodos (CASTEL, 1998). 

 A existência deles é um problema, existir é o problema! Nos inúteis para o 

mundo, nos supranumerários e na desestabilização dos estáveis, residiria a atual questão 

social que revela a imagem crua da vulnerabilidade e do desmoronamento do potencial 

integrador do trabalho, e da ausência de proteções sociais que dê resposta ao deficit de 

lugares. Não seriam os moradores de rua nossos atuais supranumerários? Os inúteis ao 

mundo, o mal desnecessário? Seriam eles estes personagens? É nestes tantos 

personagens e enredos que Escorel (1999) situa a população em situação de rua. Para a 

autora, a história profissional fracionada e fragilizada permite classifica-los como “exército de 

reserva”, “população excedente”, “supranumerários”, “massa marginal”, “inúteis ao mundo”, 

ou, ainda, os “lúpen”, que remonta a escória da escória, o lixo que se prolifera 

especialmente entre a camada pauperizada.  

A população em situação de rua é fruto dessas trajetórias, dessas desfiliações, 

com raízes no pauperismo da era industrial e nas mutações do mundo do capital e do 

trabalho, que desmontou o sistema de proteção social e criou uma população de 

vulneráveis. Produzindo, em série, trabalhadores precarizados, instáveis, desempregados e 

supranumerários. Esse fato é corroborado por dados, como o da I Pesquisa e Censo 

Nacional sobre população em situação de rua, onde o desemprego a nível nacional tem sido 

o segundo motivo de ida para as ruas, o equivalente a 29,8% da população em situação de 

rua (BRASIL, 2008). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

                  

Por meio das considerações, feitas neste ensaio, foi possível visualizar a 

centralidade do trabalho na modernidade, funcionando como elemento organizador e 

sustentador da vida social. Centralidade esta que se estende para além do fator econômico, 

sendo um elemento construtor e sustentador de identidade, cidadania, de inclusão e 

participação no seio social. Em contrapartida as transformações no mundo do trabalho 

contribuem para a promoção do desemprego estrutural e relações de trabalho mais 

precarizadas, dilatando a fileira da pobreza e deixando maiores margens populacionais em 

condição de vulnerabilidade, de desproteção e exclusão social. 

Esta conjuntura incidiu no aumento, bem como na diversificação do perfil da 

população em situação de rua. Se antes, o perfil integrado ao cenário da rua era em sua 

maioria mendigos, hippies, pessoas com transtornos mentais, egressos de instituições 

psiquiátricas e pedintes. A rua passa a ser palco de novos personagens, entre eles, uma 

massa de desempregados e subempregados (BURSZTYN, 2003). 

O capitalismo opera com uma lógica que impõem a todos a obrigação do 

trabalho, o que nos faz perguntar se as reais possibilidades, não apenas de inserção, 

sobretudo de uma alocação estável e desejável em postos de trabalho estão para todos? 

Pois, ao mesmo tempo em que se impõem e sua não realização é vista pelos olhos da 

desqualificação, dos estigmas da vagabundagem, o próprio sistema cria mecanismos que 

reduz as possibilidades de trabalho. Não se almeja um sistema de igualdades, as 

colocações sociais refletem a capacidade diferenciada do sujeito, têm-se o que Santos 

(1994) chama de utopia meritocrática.  

 No caso especifico da população em situação de rua, que já traz em suas 

histórias de vida o baixo nível educacional e fragilidades na rede ocupacional, com situações 

recorrentes de desemprego e trabalhos informais, as oportunidades de inserção no mercado 

de trabalho são ainda menores, o que não apenas promove a condição de rua, como a 

mantém. Pois, impossibilitados de recuperar suas vidas ocupacionais, o que é acentuado 

com a vida na rua que aguça sua desqualificação, isso faz com que a ausência do trabalho 

se situe como um fator mantenedor da condição de rua.  

A partir das reflexões expostas neste ensaio, se desnaturaliza a ideia da 

população em situação de rua como sendo do âmbito da questão moral ou da 

responsabilidade e adversidade individual do homem, é antes de tudo, uma produção social, 

pois se pensa este processo como uma condição social gerada no seio da sociedade 

capitalista. Assim, partirmos do entendimento de que tal fenômeno é fruto de 

transformações sociais, econômicas e políticas, que tem tornado o viver na rua cada vez 

mais presente no cenário das cidades.  



 

 

                  

Como dito, as relações com o mundo trabalho é um dos componentes sociais 

que atravessam o fenômeno da população em situação de rua, e a nível nacional 

corresponde a 29,8% dos que estão na rua por tal razão (BRASIL, 2008). Mas como 

apontado, não é o único componente, pesquisas como a de Escorel (1999) e Sousa (2014) 

sinalizam o âmbito sóciofamiliar como uma das principais razões de ida para a rua.  

Dada a complexidade da questão, as razões que originam e reproduzem a 

situação de rua dificilmente apresentam-se dissociadas; são pontos que se atravessam e se 

alimentam. A título de exemplo, o sociólogo francês Serge Paugam (1999) por meio do que 

denomina de desqualificação social, compreendida pelo desligamento progressivo do 

mundo do trabalho, produzindo uma horda de dispensáveis e inúteis, com baixa participação 

social e frágil, além de instável rede relacional, entrelaça a precarização do eixo ocupacional 

com os vínculos sociais, pois, para o autor, a precarização ou a situação de desemprego é 

equivalente à fragilidade ou ruptura dos vínculos sociais.  

Esta teia complexa e imbricada de questões precisa ser mais bem trabalhado 

pelas Políticas Públicas para fortalecer a rede de proteção social para essa população. 

Investir em políticas de trabalho, que qualifique e o reintegre ao mercado de trabalho, não 

apenas ao “mercado legitimo” que conhecemos, como também ao próprio mercado que se 

constrói com as atividades próprias da rua, como a catação de papel, o trabalho com 

material reciclável, pode ser um meio de garantir condições de vida mais dignas na rua, ou 

até mesmo a possibilidade de saída das ruas. Já ocorre no país, casos, como exemplo, o 

Festival de Lixo e Cidadania, uma proposta para dar visibilidade ao trabalho dos catadores, 

espaço também de discussão de propostas políticas para a população em situação de rua e 

do qual culminou o Movimento Nacional de População em Situação de Rua. 
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